Souhrn usnesení 49. zasedání rady městyse, konaného dne 7. února 2013
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se se sdělením SŽDC Praha k prodeji pozemků pod cyklostezkou Doudleby nad Orlicí –
Kostelec nad Orlicí.
b) Se zahájením řízení o Územním plánu obce Lupenice.
c) S vyhodnocením Policie ČR o bezpečnostní situaci v Městysi Doudleby nad Orlicí za rok
2012.
d) S Výroční informací členům honebního společenství k 20ti letům existence.
e) S programem Krajského setkání 2013 – Královéhradecký kraj. Setkání se zúčastní starosta
městyse.
f) S pozvánkou na druhé setkání starostů měst a obcí bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou.
Setkání se zúčastní starosta městyse.
g) S programem semináře “Úskalí veřejných zakázek“.
2. Schvaluje:
a) Sponzorskou smlouvu poskytnutí daru pro Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou
ve výši 1000,- Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 1/2013 na částku 1000,- Kč – poskytnutí sponzorského daru.
c) Letopiseckou komisi v tomto složení: pan Tomáš Zemánek, paní Helena Hájková, pan
Jaroslav Odehnal.
d) Nájemní smlouvu s firmou Ekola České Libchavy s.r.o. o bezplatném pronájmu dalších 5 ks
platových žlutých nádob na sběr plastů.
e) Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu, uzavřené mezi
Městysem Doudleby nad Orlicí a firmou Ekola České Libchavy s.r.o.
f) Uzavření smlouvy s firmou Mados MT s.r.o., Lupenice, na zpracování realizační projektové
dokumentace na rekonstrukci ulice Na Benátkách za částku uvedenou v předloženém
návrhu.
g) Zvýšení částky na nákup drobných darů při osobních návštěvách u občanů Městyse
Doudleby nad Orlicí u příležitosti jejich významných životních výročí na 300,- Kč na každého
jubilanta.
3. Souhlasí:
a) S ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt v domě čp. ……., ulice …………………………………
………………………………………………………………………………………….
b) S vypsáním poptávky na geometrické rozměření parcel pro ZTV Na Slovensku.
c) S vydáním prohlášení o využití parcel č. 415, 416/1-3 v k.ú. Doudleby nad Orlicí veřejnou
organizací ZO kynologie Doudleby nad Orlicí.
4. Doporučuje starostovi městyse:
Zúčastnit se semináře “Úskalí veřejných zakázek“ dne 7. března 2013 v Hradci Králové.
Zapsal: Jiří Skalický
………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

………………………..……………………….
Jiří Skalický, místostarosta

